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Melker virrar bort sig
Anna Lundgren & Maya Jönsson

BARN

Det är vardagsdramatik med hög igenkänning när Melker
och hans kompis är ute och leker i snön men plötsligt virrar
bort sig. Mamma går för att prata med en granne och
barnen glömmer att de lovat att stanna på lekplatsen
och börjar pulsa hemåt. Plötsligt hör barnen ett dovt
morrande, husen ser inte ut som de brukar och det är
omöjligt att veta vilket håll som är rätt.!
Bilderbok

Fler barnboktips!
• Zozo och kritornaElina Garp
(småbarnsbilderbok)

• Skjortorna - Linnea
Lundborg (bilderbok)

• Ninna och dumma
mamma - Matilda Ruta
(bilderbok)

Vi skulle varit lejon
Line Baugstø
När Leona kommer ny till klassen blir hon och Malin vänner.
Men varför är Leona så tyst och varför berättar hon så lite
om sig själv och varifrån hon kommer? Varför är hon aldrig
ute på sociala medier? När Leonas hemlighet avslöjas blir
det kaos, och Malin önskar hon hade ett lejons mod och
styrka för att stå upp för sin vän. En fin vardagsskildring som
lyfter transfrågor och k önsbekräftande behandling för barn
och unga. 				
Kapitelbok

Fler kapitelboktips!
• Havets hemlighet - Molly
Ostertag (serie)

• Fat dance - Malin
Eriksson Sjögärd

• George - Alex Gino

U NG

Loveless
Alice Oseman
Det här kunde varit en superklassisk historia om att flytta
hemifrån, börja college och hitta kärleken. Men hur mycket
Georgia än försöker lyckas hon inte bli kär, och det är först
när hon börjar acceptera och omfamna sin identitet som
hon förstår att sann kärlek finns i andra former än som
romantik och sex.

Fler ungdomsboktips!
• They both die at the end
- Adam Silvera

• Gender queer - Maia
Kobabe (serieroman)

• You should see me in a
crown – Leah Johnson

Evelyn Hugos sju äkta män
Taylor Jenkins Reid

VUX
EN

I Evelyn Hugos sju äkta män får vi följa en av tidernas största
filmstjärnor, och får genom henne en fängslande skildring av
det klassiska Hollywood. När boken börjar är hon gammal
och sedan länge borta från rampljuset. Hon berättar om sitt
liv för en journalist, och i centrum står Evelyns skandalomsusade kärleksliv och avslöjandet om vem som egentligen var
hennes stora kärlek. Det här är en riktig bladvändare!

Fler romantips!
• Lesbiska ligan - Mian
Lodalen

• Ett lyckligare år - Jonas
Gardell

• Ett litet liv - Hanya
Yanagihara
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